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Arquitectura ao serviço da comunidade
7 Propostas Estratégicas para as Autárquicas
Manifesto para os candidatos às eleições autárquicas de 2017

A Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitectos (OASRN) apresenta este 

Manifesto aos candidatos de todos os partidos, coligações e movimentos que 

se candidatam às Eleições Autárquicas de 2017, a realizar no próximo dia 1 de 

Outubro, enquanto contributo dos arquitectos para a Melhoria do Ambiente 

Construído1 e da Qualidade de Vida dos cidadãos.

As propostas apresentadas no domínio da Arquitectura, o Urbanismo, o 

Planeamento e o exercício da profissão de arquitecto em Portugal têm como 

objectivo contribuir positivamente para uma estratégia de desenvolvimento do 

município, promovendo e defendendo o interesse público.

Para além de uma Apresentação sumária, o Manifesto é constituído por 7 

Propostas que reúnem conjuntos de iniciativas, medidas, acções e sugestões que 

a OASRN propõe serem equacionadas ou implementadas no próximo mandato 

autárquico (2017-2021).

Assim, a OASRN propõe que estas propostas sejam consideradas nos Manifestos 

e Programas políticos de todos os candidatos às próximas eleições autárquicas de 

2017, enquanto contributo da Arquitectura e dos arquitectos da região norte de 

Portugal.

1 Por ambiente construído deve entender-se a agregação de todas as partes do suporte de vida criado pela construção humana (povoações, 

edifícios, equipamentos, estruturas, estradas, florestas cultivadas, parques, etc), tal como definido pelo Fórum Europeu para as Políticas de 

Arquitectura (FEPA/ EFAP).
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Preâmbulo
Arquitectura ao serviço da comunidade

A Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitectos (OASRN) disponibiliza-se 

para colaborar com todos os futuros autarcas da área de abrangência territorial 

da OASRN, correspondente aos distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, 

Bragança, Porto, Aveiro, Viseu, Guarda e Coimbra, para o desenvolvimento de 

um trabalho de promoção e sensibilização para a arquitectura e urbanismo como 

serviço público. Contribuindo para que o acesso à qualidade da arquitectura seja 

alcançável por todos os cidadãos, reconhecendo-se que a prestação de serviços 

de arquitectura constitui um recurso estratégico relevante e positivo para todos 

os municípios e para o país. 

É inquestionável que a qualidade do nosso território, das nossas cidades e das 

suas paisagens, tem vindo a melhorar, mas ainda há muito a fazer, devendo, como 

tal, a melhoria e modernização dos nossos ambientes construídos e naturais, 

constituir, por parte dos futuros autarcas, um compromisso político e estratégico 

nas decisões sobre o ordenamento da paisagem e das cidades. A arquitectura 

deve constituir um bem disponível aberto a toda a sociedade, em particular no 

contexto das cidades e da oferta de lugares que proporcionem as melhores 

condições de habitar, trabalhar e desfrutar os momentos de lazer, nos chamados 

centros, periferias urbanas e no território rural.

A OASRN e os arquitectos da Região Norte de Portugal, disponibilizam-se para 

cooperar com os futuros executivos municipais, na concretização de propostas 

contidas neste documento, assim como na procura e definição das políticas 

mais adequadas para as cidades e paisagens, ao nível do seu ordenamento, do 

planeamento urbanístico, da habitação e da reabilitação urbana.
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Fotografia João Morgado . Arquitectura ao serviço da comunidade
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Apresentação Sumária

Arquitectura - serviço fundamental para a Qualidade de Vida dos cidadãos
Importa sobretudo evidenciar a Arquitectura como um serviço fundamental para a 

melhoria do Ambiente Construído e da Qualidade de Vida dos cidadãos.

A Qualidade da Arquitectura ganhou particular relevância no quotidiano dos 

cidadãos, enquanto condição para a melhoria do seu habitar comum. É crescente 

o reconhecimento de que a Qualidade da Arquitectura deve estar sempre 

presente no quadro da Paisagem e do Ambiente Construído, designadamente 

no ordenamento e desenho do território, das cidades, do espaço público e 

respectiva mobilidade, na regeneração arquitectónica e urbana, no património 

arquitectónico, no desenho e sustentabilidade do parque edificado ou na própria 

qualidade da construção. 

Importa que a realidade política traduza este reconhecimento público, numa 

correcta gestão destas áreas para a resolução de problemas diversos como os 

de mobilidade, educação, emprego, saúde, deficit habitacional, agricultura, 

despovoamento, poluição e economia cívica.

Os arquitectos asseguram presença em todo o País e prestam inúmeros serviços 

no sector privado e no público no âmbito dos seus actos próprios profissionais 

desde a edificação ao património arquitectónico, da reabilitação urbana ao 

urbanismo e ao planeamento territorial, da avaliação e apreciação de projectos à 

direcção, coordenação e fiscalização da construção de obras. 

A Qualidade da Arquitectura decorre também da salvaguarda e da promoção 

deste know-how profissional, inseparável de melhores condições para o exercício 



7

profissional e de novas oportunidades para prestação dos respectivos serviços. 

Importa que a realidade política traduza tais condições e oportunidades.

A Qualidade da Arquitectura, enquanto serviço fundamental para a Qualidade de 

Vida, deve ser assumida pelos executivos municipais, sublinhando a necessidade 

crescente de Políticas Públicas de Arquitectura, porque a Arquitectura é um 

Direito dos cidadãos.

Arquitectura - serviço fundamental para o desenvolvimento futuro
A grave crise que Portugal atravessou obriga-nos ao exercício de reflexão, de 

escolher e de decidir sobre o nosso devir colectivo.

Na perspectiva da OASRN este devir é inseparável do modo de saber antecipar, 

imaginar e transformar o território que acolhe o nosso habitar comum.

Neste sentido, consideramos que parte do sucesso futuro dos municípios 

está intimamente ligado ao seu território, implicando reconceptualização 

geoestratégica e opções consequentes em comunhão com os municípios vizinhos. 

Consideramos ainda que, a atractividade de um local é inseparável da Qualidade 

da Paisagem e da Qualidade do Ambiente Construído, com consequências no 

bem estar, na prosperidade e na produtividade dos seus habitantes.

A Arquitectura - seja ela entendida como Ambiente Construído ou como resultado 

do exercício profissional dos arquitectos - pode ter, neste quadro, um papel 

determinante. Para isso, importa reconhecê-la e, sobretudo, aproveitá-la como 

um Recurso Estratégico de cada município ao serviço da sua comunidade.

A correcta gestão do ambiente construído é uma evidente responsabilidade 

municipal, diante das gerações presentes e futuras.

Arquitectura – serviço fundamental de coesão social e económica
Importa evidenciar a Arquitectura, desde logo, como um importante serviço de 

coesão social e de competitividade económica para o investimento e comércio 

do município.

Não apenas por ser uma significativa indústria cultural e criativa, mas sobretudo 
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pelo respectivo papel no ordenamento do território e nas cidades, na 

regeneração arquitectónica e urbana, no combate às alterações climáticas e no 

desenvolvimento sustentável. Ou, ainda, na plena realização da cidadania, dado 

que a Arquitectura tem papel determinante na Melhoria do Ambiente Construído 

e, em consequência, na Melhoria da Qualidade de Vida das pessoas.

Porém, a Arquitectura e a respectiva prestação de serviços têm também um 

impacto incontornável nas indústrias da construção, no sector do imobiliário e no 

próprio emprego. Neste sentido, a Arquitectura é um activo que pode alavancar a 

economia e a sua competitividade.

A qualidade ímpar da Arquitectura Portuguesa - e dos seus autores - deve ser 

potenciada pelos municipios, pelas empresas e pela sociedade, enquanto 

importante recurso de desenvolvimento social, económico, cultural e político.

Arquitectura - serviço cultural e identitário
A Arquitectura como um destacado serviço cultural é determinante para a coesão 

identitária do local e para a sua afirmação em Portugal e no Mundo.

A Arquitectura - a par da Língua Portuguesa - é um dos mais importantes recursos 

culturais e identitários do nosso País, seja como Criação Arquitectónica, seja como 

Património Arquitectónico.

Enquanto Património Arquitectónico, a Arquitectura funde-se com a história 

do local e do País, entrega identidade aos cidadãos e às comunidades e está 

presente no Mundo, desde o Brasil ao Extremo Oriente, abrindo oportunidades 

de colaboração e de cooperação. A Regeneração Arquitectónica e Urbana, 

designadamente nos chamados conjuntos, sítios e centros históricos, deve ser 

também, entendida neste quadro.

Enquanto Criação Arquitectónica, a Arquitectura tem crescente reconhecimento 

público. Por um lado, ao construir o património do presente e do futuro, entrega 

suporte ao habitar quotidiano e mantém, por isso, forte relação de proximidade 

com as pessoas. Por outro, entre inovação e criatividade, tem alcançado 
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notoriedade nacional e internacional ímpar, como atestam os Prémios Pritzker aos 

Arquitectos Siza Vieira e Eduardo Souto de Moura. Aliás, por mérito e iniciativa 

própria, a Arquitectura Portuguesa, internacionalizou-se através de inúmeros 

projectos e obras de muitos dos seus arquitectos, que importa também potenciar 

no âmbito do comércio local, nacional e externo. 

A Arquitectura Portuguesa é um serviço cultural, identitário e de afirmação de um 

local no contexto nacional e internacional.

Fotografia Pedro Rocha Vinagreiro . Arquitectura ao serviço da comunidade
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Propostas

1. Implementar uma Política Pública de Arquitectura
2. Encomenda Pública de Arquitectura
3. Regeneração Arquitectónica e Urbana e Património Arquitectónico
4. Simplificação de Procedimentos Urbanísticos
5. Qualidade da Prestação de Serviços de Arquitectura
6. Rever as estruturas executivas para melhor eficiência
7. Educação e Formação

Proposta 1
Implementar uma Política Pública de Arquitectura
Reequacionar o Ordenamento do Território Municipal significa entregar-lhe uma 

nova visão conceptual, estratégica, integrada e sustentável que concilie todo o 

território nacional.

Esta realidade geográfica, geoestratégica, geoeconómica e geocultural implica um 

novo paradigma para o Ordenamento do Território, ao reposicionar a centralidade 

do município nos seus recursos naturais e abrir-lhe um enorme potencial de 

oportunidades. Neste novo quadro, importa criar uma maior articulação entre 

municípios, com consequente revisão dos Instrumentos de Ordenamento do

Território, como é o caso dos Planos Directores Municipais.

Reequacionar o Ordenamento do Território significa também conciliar o 

desempenho técnico do seu funcionamento no quadro mais amplo da Qualidade 

e Sustentabilidade da Arquitectura e da Paisagem, enquanto activos fundamentais 

para identidade colectiva, para a qualidade de vida, para a competitividade 
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socioeconómica e para a construção de uma sociedade sustentável.

O Ordenamento do Território tem que perspectivar um território técnico, ético e 

esteticamente organizado.

Importa assim que, os Planos Territoriais sejam mais exigentes e, em simultâneo, 

mais dinâmicos e operativos. Que sejam desenvolvidos por uma equipa 

multidisciplinar, que inclua arquitectos, por a profissão de arquitecto ser a que 

tem competências para o desenvolvimento da disciplina de desenho urbano.

A Política Nacional de Arquitectura e Paisagem, criada desde o passado dia 4 

de Junho de 2015, pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 45/2015, define 

estratégias pluridisciplinares que visam a criar ferramentas políticas, sociais e 

técnicas para uma visão integrada do território com o objectivo de definir um 

planeamento que acautele e previna as consequências das alterações climáticas, 

que potencie os recursos naturais, paisagísticos e urbanos na prossecução do 

progresso social, económico, cultural e do bem-estar e da qualidade de vida dos 

cidadãos.

Os municípios devem promover uma activa divulgação e implementação de 

forma a informar e orientar os decisores e o grande público quanto aos benefícios 

da Arquitectura na vida quotidiano, envolvendo os cidadãos na melhoria da 

qualidade e sustentabilidade do ambiente construído

E, para tal, considera-se fundamental a execução de um memorando de apoio 

(elaborado entre o município, os municipios vizinhos e a Ordem dos Arquitectos) 

a todos os que intervenham no território, que equacione critérios que permitam 

aferir a qualidade do ambiente construído, que possa conduzir à correcta 

apreciação da qualidade e da sustentabilidade dos projectos que são submetidos, 

e que enquadrem a melhor decisão relativa à gestão, ao desenvolvimento ou à 

regeneração do território municipal.

Considera-se ainda que o futuro do Território decide-se entre o seu Ordenamento, 

o Ambiente, a Arquitectura e a Paisagem, as Cidades e as Periferias Urbanas, o 

Mar, a Agricultura e a Floresta, o Património Arquitectónico (dada a amplitude 

dos edifícios, conjuntos e sítios classificados e em vias de classificação, bem como 
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as respectivas Zonas de Protecção) e o Turismo. Assim, sugere-se que sejam 

tuteladas pela mesma área da governação municipal, ainda que eventualmente 

partilhadas (Património Arquitectónico com a Cultura, Turismo com a Economia). 

Esta área da governação constituiria o interlocutor privilegiado para os arquitectos 

e para a Arquitectura.

De igual modo, importa reconhecer e potenciar o papel fundamental das 

infraestruturas (incluindo a mobilidade) no Ordenamento do Território, sugerindo-

se uma crescente articulação do Urbanismo com a de Obras, Transportes e 

Mobilidade.

Proposta 2
Encomenda Pública de Arquitectura
A Arquitectura é um dos mais destacados recursos de afirmação Local. Esta 

notoriedade pode e deve ser incentivada pelos municípios.

Os municípios, como entidades públicas locais devem liderar pelo exemplo na 

Encomenda de Arquitectura Pública ou que envolva financiamento público.

Neste sentido, a Encomenda Pública de Arquitectura deve salvaguardar o interesse 

público fundamental, ou seja, a selecção de projectos de arquitectura segundo 

critérios assentes na qualidade arquitectónica e na sustentabilidade do ciclo de 

vida do edificável. Deve igualmente permitir a concorrência aberta e equitativa 

entre arquitectos.

O Código dos Contratos Públicos, ao consagrar a figura do Concurso de 

Concepção de Arquitectura, vai ao encontro de tal interesse público, dado ser o 

procedimento que melhor garante a Qualidade da Arquitectura, estimulando a 

inovação, a criatividade e a emergência de novos autores. 

Grande parte da Encomenda Pública de Arquitectura no nosso País não cumpre 

este procedimento e, em demasiadas ocasiões, utilizam-se os mais diversos 

expedientes para justificar o recurso à adjudicação directa.

Importa que os municípios assumam o compromisso definitivo com a melhoria 

do Ambiente Construído, equacionando Programas de Encomenda assentes 
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exclusivamente em critérios que defendam a Qualidade da Arquitectura e 

a Sustentabilidade do ciclo de vida do edificável, e garantindo o Concurso de 

Concepção enquanto procedimento mais adequado para a Encomenda Pública 

de Arquitectura.

Para o efeito, importa também optimizar os modelo e clarificar os procedimentos 

do Concurso de Concepção de Arquitectura, designadamente introduzindo duas 

fases de selecção na modalidade de concurso público - a primeira mais simplificada 

no que se refere aos elementos de projecto e a segunda mais exigente para os 

projectos entretanto seleccionados - minimizando o actual investimento imputado 

aos concorrentes, maximizando a qualidade do resultado e garantindo a eficiência 

e transparência na gestão dos recursos dispendidos.

Sugere-se que a promoção e a gestão da Encomenda Pública de Arquitectura do 

município esteja centrada numa vereação municipal que promova da Qualidade 

e Sustentabilidade da Arquitectura no âmbito da tutela do Ordenamento do 

Território, já anteriormente proposta.

A OASRN disponibiliza um serviço de apoio e assessoria à Encomenda Pública, 

no âmbito do pelouro da Encomenda. Designadamente assessoria técnica aos 

concursos públicos, análise de processos de concurso e designação de elementos 

de júri. 

Proposta 3
Regeneração Arquitectónica e Urbana e Património Arquitectónico
A Reabilitação Urbana tem importância decisiva para as indústrias da construção, 

para o sector do imobiliário, para a inovação, para o emprego e para o trabalho, 

incluindo a profissão de arquitecto e o seu exercício.

Porém, importa sublinhar que a Reabilitação Urbana deve ter por objecto central a 

melhoria do Ambiente Construído e da Qualidade de Vida dos cidadãos e, sempre 

que necessário, a salvaguarda do Património Construído enquanto identidade 

colectiva. 

Por isso, para além dos aspectos económicos, a reabilitação deve ser enquadrada 
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num quadro lato de Regeneração Arquitectónica e Urbana Integrada, envolvendo 

modelos sociais e culturais, e visando a Qualidade e a Sustentabilidade do 

Ambiente Construído.

Neste quadro, a Regeneração Arquitectónica e Urbana não devemos repetir os 

mesmos erros cometidos no território desde o final dos anos 60. Importa dizer 

que, em particular nos centros urbanos sedimentados (os mais apetecíveis ao 

investimento), a Regeneração Arquitectónica e Urbana  implica requalificação dos 

agentes envolvidos, incluindo parte importante do sector da construção civil e 

dos profissionais envolvidos. Desde logo porque lida com questões como são 

as de ordem social e cultural, vitais, como já se disse, para a própria economia. 

Depois, porque implica ponderação cuidada sobre qualquer possibilidade de 

intervenção, desde a conservação integral até à substituição integral. Depois, 

ainda, porque deve implicar espaço público e equipamentos de proximidade, de 

forma a potenciar atractividade. E, por fim, porque é mais exigente em termos de 

projecto e de construção, e deve incorporar, sempre que possível, objectivos de 

sustentabilidade ambiental e de eficiência energética.

Importa também não esquecer que o desafio central da Regeneração Arquitectónica 

e Urbana em Portugal coloca-se nas periferias urbanas onde se encontra mais 

de 80% do parque edificado, em grande parte construído desde meados dos 

anos 60 e em regra muito desqualificado. Em consequência, a Regeneração 

Arquitectónica e Urbana emerge como derradeiro recurso da Ordenamento do 

Território, da Política de Cidades e da Reconstrução da Paisagem, assim como 

recurso fundamental para a construção de uma sociedade sustentável.

Neste quadro, em particular nas vastas periferias metropolitanas e urbanas do 

litoral, deve constituir um dos grandes desafios de cada município, revertendo 

dezenas de anos de crescimento desqualificado, desregulado e insustentável. 

Registe-se que este tipo de crescimento, para além da destruição da Paisagem, 

pôs em risco o próprio País, diminuindo a competitividade, a atractividade do 

investimento e recursos vitais.
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Por outro lado, o Património Arquitectónico - considerando os bens imóveis 

classificados e em vias de classificação, bem como as respectivas Zonas de Protecção 

- é um recurso identitário fundamental do nosso País e marca fundamental da 

respectiva diferença em relação aos demais. Dado o seu valor cultural e a sua 

crescente dimensão física, pode ser gerador de oportunidades e ter forte impacto 

no desenvolvimento socioeconómico - na competitividade, na atractividade, no 

emprego, na fixação de população, nas indústrias do património, nas indústrias da 

construção ou no turismo - de muitas regiões, territórios e cidades portuguesas, 

em particular no contexto desertificado da interioridade e dos centros históricos.

No âmbito da Regeneração Arquitectónica e Urbana, importa salvaguardar os 

residentes mais carenciados e equacionar quem são e de onde vêm as pessoas 

que vão habitar os centros urbanos sedimentados, bem como o que fazer com 

os milhares de fogos devolutos ou entretanto devolutos nas periferias. Não 

há milagres, mesmo com a dinamização do mercado de arrendamento, pois a 

população não se multiplica e a substituição geracional demora tempo.

A qualidade da arquitectura não deve ser um privilégio de alguns, nem deve 

apenas reduzir-se a edifícios excepcionais. A arquitectura deve estar ao serviço 

de toda a sociedade, em particular nos quadros de Regeneração Arquitectónica e 

Urbana, incluindo os chamados centros históricos, e da produção da habitação de 

alta qualidade para todos os cidadãos. Esta habitação deve ser equacionada sob 

a perspectiva holística para que seja sustentável. A Regeneração Arquitectónica 

e Urbana deve permitir a criação de lugares onde seja possível viver, trabalhar e 

conviver. Ambos fundamentam e conduzem a melhor qualidade de vida de cada 

município.

A acessibilidade física e mobilidade nas cidades é outro factor de grande 

relevância para Regeneração Arquitectónica e Urbana, onde deve ser acautelado 

o desenvolvimento do desenho da cidade e de todas as intervenções ao nível 

do espaço público atendendo às diferentes realidades que envolvem as pessoas 

com mobilidade condicionada no qual se incluem a população idosa, pessoas 
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com deficiência, crianças. Olhar também para os novos padrões de cidade que 

envolvem a promoção da atividade física e circulação pedonal ou pela introdução 

de ciclovias nas estruturas urbanas. É também importante a garantia de uma rede 

acessível de estruturas sociais (edifícios acessíveis) essenciais à vida da população 

que se relacionam pela continuidade da acessibilidade dos espaços públicos.

A participação dos arquitectos nesta área específica torna-se essencial para 

um planeamento e desenho urbano estruturado das intervenções garantindo a 

qualidade de vida nas Cidades.

Em consonância com a proposta n.º 1 e com a n.º 4, propõe-se que o 

município promova um programa municipal de aposta prioritária no Património 

Arquitectónico e na Regeneração Urbana e Arquitectónica, com o objectivo de 

gerar oportunidades de forte impacto no desenvolvimento socio-económico 

local e promova o aumento de residentes jovens, apoiando sempre os habitantes 

existentes.

Proposta 4
Simplificação de Procedimentos Urbanísticos
Para dinamizar a Regeneração Arquitectónica e Urbana é fundamental simplificar 

e articular procedimentos administrativos, com maior e melhor exigência no que 

diz respeito à qualidade projectual e à qualidade da construção. A situação actual, 

em que o tempo de projecto é quase sempre inferior ao tempo burocrático dos 

“licenciamentos”, tem que ser invertida. E, por outro lado, a qualidade projectual e 

a qualidade da construção não podem estar reféns de legislação para a edificação 

e construção que não tem em linha de conta a natureza específica da Reabilitação 

Arquitectónica, nomeadamente nos bens imóveis com valor reconhecido.

Neste mesmo quadro de simplificação de procedimentos, deve ser equacionada 

a possibilidade de articulação entre municípios de forma a permitir a agilização 

dos procedimentos, a que estão sujeitas as Operações Urbanísticas previstas no 

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação.    

O tema dos procedimentos previstos no Regime Jurídico da Urbanização e 
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Edificação é um assunto que influencia profundamente a actuação dos arquitectos 

junto da administração local. Trata-se de um assunto que tem levantado inúmeros 

problemas designadamente o de não existir um denominador comum quanto 

ao sistema informático a utilizar e à disparidade (entre autarquias) de peças 

necessárias entregar nos respectivos procedimentos, onerando o investimento 

de particulares ou empresas, e sobrecarregando as equipas de projectos com 

questões administrativas que vão para além dos requisitos estabelecidos no 

Regime Jurídico de Urbanização e Edificação. São várias as entropias técnicas 

que se verificam na submissão dos pedidos, que incluem por vezes falta de apoio 

técnico competente para auxiliar a preparação da submissão dos processos ou 

ainda ao nível das exigências formais (como por exemplo designação específica 

de ficheiros) que não estando em conformidade bloqueiam a submissão dos 

processos.

O ideal seria a criação de um sistema único que facilitasse e uniformizasse a 

entrega dos processos nas autarquias e os procedimentos referentes a operações 

urbanísticas sujeitas a controlo prévio, comum a todas, o que permitiria um fácil 

e transparente acesso de todos os cidadãos e técnicos, não só à entrega de 

processo novos como à consulta dos existentes.

Proposta 5
Qualidade da Prestação de Serviços de Arquitectura
Defender a Qualidade da Prestação de Serviços de Arquitectura em Portugal 

implica, desde logo, garantir a regulação da profissão de arquitecto pela sua 

Ordem profissional. A Arquitectura, enquanto resultado do exercício profissional 

dos arquitectos, tem forte impacto no Ambiente Construído e no bem-estar dos 

cidadãos. 

O reconhecimento público, deve-se ao o exercício profissional dos arquitectos 

com a regulação adequada à acrescida responsabilidade e aos riscos associados, 

acautelando a confiança, a segurança e a qualidade da sua prestação de serviços, 

ou seja, a salvaguardar a Qualidade da Arquitectura enquanto bem-comum 
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fundamental para a vida dos cidadãos. 

A garantia de qualidade do Ensino da Arquitectura e da consequente Experiência 

Profissional Qualificadora é hoje crucial para os prestadores de serviços de 

Arquitectura, dadas as profundas alterações e a acrescida responsabilidade a que 

o exercício da profissão de arquitecto foi sujeito nos últimos anos em Portugal. 

Equacionar critérios de intervenção sem o exercício da profissão de arquitecto é 

incomportável para a salvaguarda do interesse público, o respectivo impacto na 

saúde e no bem-estar da sociedade no seu todo.

Assim, a OASRN alerta para a obrigação de garantir que a apreciação de projectos 

de arquitectura seja desenvolvida por técnicos arquitectos inscritos na Ordem dos 

Arquitectos.

A OASRN desenvolve ainda um serviço de consultoria técnico-jurídica dedicada 

a questões apresentadas pelos seus membros, com mais de 20 anos de prática. 

Garantindo uma contextualização dos assuntos através da emissão de pareceres 

que sendo de âmbito geral, são disponibilizados no site da www.oasrn.org

Proposta 6 
Rever as estruturas executivas para melhor eficiência
Para que a estrutura executiva do município esteja apta a responder ao desafio 

do desenvolvimento sustentável, é necessário dinamizar a gestão e coordenação 

das questões relativas ao ambiente construído no seio dos serviços do executivo 

municipal, permitindo nesta matéria, abordagens mais integradas e globais nas 

políticas e nos diversos actos regulamentares.

A profissão de arquitecto comprometeu-se a desempenhar um papel activo neste 

contexto, através de exemplos de boas práticas e sujeitando-se às transformações 

necessárias que lhe permitam responder a este desafio fundamental. 

Assim a OASRN propõe que cada candidatura possa promover a designação, para 

o executivo do município, de um arquitecto que assegure a concretização das 

propostas apresentadas, numa articulação permanente com a OASRN e com os 

arquitectos, não obstante de a arquitectura ser transversal à actuação do executivo 
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municipal, com incidência na educação, no ordenamento do território, na cultura 

e no urbanismo e obras.

A OASRN sublinha a necessidade de existência de um profissional arquitecto na 

lista para o executivo autárquico.

Proposta 7
Educação e Formação 
O município deve promover a educação e a sensibilização para a arquitectura, 

nomeadamente através da educação artística e cultural e da introdução de acções 

de sensibilização que envolvam conceitos como o território, cidade e arquitectura 

ou participação, tendo em vista a consciencialização e o reforço de uma identidade 

cívica e colectiva.

Com o propósito de aproximar a sociedade da arquitectura e dos seus profissionais, 

preparando um futuro mais solidário, mais inclusivo, com maior participação, 

a OASRN lançou um projecto educacional e de sensibilização junto dos vários 

estabelecimentos de Ensino da sua área de actuação, que este ano conta com a 

sua 3ª edição – “Vamos Procurar a Arquitectura”.

A OASRN, no seio de um programa educacional municipal, propõe assim que 

as autarquias possam divulgar e promover entre as suas Instituições de Ensino, 

a participação das escolas, com o intuito de desenvolvimento de um trabalho 

conjunto, afirmando-se através de uma comunicação direta e participativa com 

a sociedade, potenciando o desenvolvimento dos talentos individuais, o trabalho 

de equipa, o desenvolvimento pessoal, a cooperação, a aprendizagem mútua, 

acrescentando valores como a tolerância, a superação, a paciência, a persistência, 

a responsabilidade e a colaboração, utilizando os seus trabalhos como meio de 

expressão, fomentando o interesse pelo território municipal, pela arquitectura 

e o seu envolvente, colocando o foco na integração das diferenças sociais que 

promovam o respeito, a generosidade e a solidariedade.

Entendemos assim, a arquitectura como uma disciplina transversal dentro do 

currículo escolar, por estar presente em matérias tão diversas como a matemática, 
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física, português, nas expressões gráfica, história, geografia, ciências naturais, 

filosofia, psicologia, antropologia e sustentabilidade.

No âmbito formativo, a OASRN como entidade formadora certificada, organiza, 

concebe e executa formações vocacionadas para a classe profissional dos 

arquitectos e para outras classes profissionais relacionadas com a área de 

construção. 

Com o intuito de diversificar e dinamizar a oferta formativa da OASRN, propõe-

se a criação de acções de formação de apoio aos profissionais de arquitectura 

e outros em colaboração com o município, respondendo às necessidades dos 

técnicos e do mercado laboral.

A OASRN dispõe actualmente de programas de formação para os técnicos das 

autarquias, o que não inviabiliza outra programação específica de forma a dar 

resposta às necessidades de esclarecimentos e implementação de outras matérias 

relacionadas com a área de construção.
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Fotografia Sá Manuel . Arquitectura ao serviço da comunidade
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Conclusão
Numa altura em que os agentes do poder político das cidades portuguesas 

abandonam a letargia cultural do antigo modelo de gestão autárquica e desperta-

se para a necessidade de legitimar estratégias globais de enquadramento e 

intervenção urbanas, é oportuno reflectir-se sobre as diversas relações entre as 

necessidades das pessoas, dos vários grupos sociais e das colectividades, em 

matéria de organização do espaço, de concepção, organização e realização das 

construções, de conservação e valorização do património arquitectónico e de 

protecção dos equilíbrios naturais.

Esta premissa é hoje fundamental em qualquer processo de legitimação urbana, 

na medida em que, quanto melhor se compreenderem e traduzirem estas relações, 

maior será a capacidade de revelar o papel das autarquias e das regiões e de nelas 

intervir neste século.

Por outro lado, as nossas cidades enfrentam hoje novos problemas disciplinares, 

cuja importância é por demais evidente, como a transformação acelerada da 

paisagem construída, para dar apoio ao turismo, as rupturas introduzidas pelos 

novos programas e tipos de encomenda, incompatíveis com as geometrias e 

os sistemas de desenho tradicionais, a dificuldade de síntese do planeamento 

com a arquitectura fora de um sistema autocrático, na medida em que é difícil 

compatibilizá-la com os direitos individuais e de propriedade numa democracia 

plena, e a progressiva perda ou transformação do sentido fenomenológico do 

corpo humano com o espaço e o tempo, isto é, o espaço é cada vez mais distância 

e menos dimensão, e o tempo é cada vez mais duração e não medida.

A necessidade de análise destas condições torna-se essencial para a construção da 
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identidade das autarquias contemporâneas, para a sua recuperação e capacidade 

regeneradora dos tecidos urbanos em prol de uma construção de desejo e não 

apenas da necessidade.

Para isso, contribui este manifesto da OASRN.*

*documento escrito segundo o antigo acordo ortográfico

Fotografia Carla Oliveira Sousa . Arquitectura ao serviço da comunidade
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